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Urządzenia do pracy w wosku

Vario E
W urządzeniu Vario E woski
podgrzewane są do optymalnej
temperatury pracy.
Art.Nr. 1452�0000  (Vario E, 230 V)
Art.Nr. 1452�1000  (Vario E, 120 V)

Waxlectric II
Waxlectric II jest elektrycznie
regulowanym narzędziem do
modelowania w wosku.
Art.Nr. 2140�0000  (Waxlectric II, 230 V)
Art.Nr. 2140�1000  (Waxlectric II, 120 V)
Art.Nr. 2140�2000  (Waxlectric II, 240 V)
z 2 końcówek do modelowania

hotty LED
hotty LED jest urządzeniem do
pracy w wosku techniką
zanurzania z kontrolowanym
ustawieniem temperatury.
Art.Nr. 1461�0000  (hotty LED, 230 V)
Art.Nr. 1461�1000  (hotty LED, 120 V)
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Pierwsze punkty kontaktowe
zmniejszamy przy pomocy małej
łyżeczki z serii Opus.

Brakujące punkty styczne
uzupełniamy woskiem do
modelowania, aż do uzyskania
równomiernej okluzji.

Sprawdzamy zgryz w ruchach
bocznych.

Rezultat:
Gotowy wymodelowany most ze
wszystkimi punktami stycznymi.



Krok po kroku do celu

Przedstawiciel handlowy: Ponieważ nasze produkty ulegają ciągłemu udoskonaleniu, zdjęcia ich należy
traktować jako przykładowe. Przy eksploatacji urządzenia zgodnej z jego
przeznaczeniem firma Renfert udziela 3 letniej gwarancji na wszystkie
urządzenia. Warunkiem domagania się gwarancji jest okazanie oryginalnego
rachunku zakupu od wyspecjalizowanego sprzedawcy. Nie objęte gwarancją są
części podlegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji. Gwarancja
wygasa w wypadku  nieodpowiedniego użytkowania urządzenia,
nieprzestrzegania przepisów  dotyczących: obsługi, czyszczenia, połączeń,
konserwacji, samodzielnej  naprawy lub naprawy wykonanej przez
nieautoryzowane osoby, użyciu części  zamiennych innego producenta.
Gwarancja wygasa również w przypadku  utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
urządzenia wynikłego z innych przyczyn niż wady tkwiące w urządzeniu i działań
nie dopuszczonych instrukcją użytkowania. Świadczenia gwarancyjne nie
powodują przedłużenia gwarancji.

Nowe pomysły dla techników
dentystycznych
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Krok po kroku do celu

USA/Canada:
Renfert USA / 3718 Illinois Avenue / St. Charles IL 60174 / USA

Tel.: 630 762 1803 / Fax: 630 762 9787 / www.renfertusa.com / richard@renfertusa.com
Free call 800 336 7422

Renfert GmbH / Industriegebiet / 78247 Hilzingen / Niemcy
albo: Postfach 1109 / 78245 Hilzingen / Niemcy

Tel.: +49 (0)7731 8208�0 / Fax: 8208�70 / www.renfert.com / info@renfert.com


